
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา ( 54 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หน่วยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

23 ชุดวิชา ( 138  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา

10111

10121

10131

10141

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา

80101

80102

80202

80203

80204

80205

80206

80308

80410

หมายเหตุ

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   Bachelor of Political Science Program in International Relations

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

   Bachelor of Political Science (International Relations)

 : ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

   B.Pol.Sc. (International Relations)

 : ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ *

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษา

เท่านั้น



ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

82322

82323

82324

82325

82326
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80309

81415

81416

81417

81427

81428

82321

82423

82425

82426

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

   บังคับ 5 ชุดวิชา

สังคมโลก

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การบริหารและการพัฒนาองค์การ

กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานส าหรับรัฐศาสตร์

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

   ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา ( 54 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หน่วยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวิชา ( 126  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา

80101

80102

80202

80203

80204

80205

80206

80308

80410

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

82322

82323

82324

82325

82326

หมายเหตุ

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 : ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

   B.Pol.Sc. (International Relations)

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

   Bachelor of Political Science Program in International Relations

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

   Bachelor of Political Science (International Relations)

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ *

   บังคับ 5 ชุดวิชา

สังคมโลก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

อารยธรรมมนุษย์

* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชา

ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย



80207

80309

81415

81416

81417

81427

81428

82321

82423

82425

82426

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

การบริหารและการพัฒนาองค์การ

กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานส าหรับรัฐศาสตร์

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

   และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปน้ี

ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

   ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา ( 54 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หน่วยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวิชา ( 126  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา

10121

10131

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา

80101

80102

80202

80203

80204

80205

80206

80308

80410

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

82322

82323

82324

82325

82326

หมายเหตุ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   Bachelor of Political Science Program in International Relations

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

   Bachelor of Political Science (International Relations)

 : ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

   B.Pol.Sc. (International Relations)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรมและศิลปหัตถกรรม หรือ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม (ช่าง

โยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ และช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ *

   บังคับ 5 ชุดวิชา

สังคมโลก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชา

ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



80207

80309

81415

81416

81417

81427

81428

82321

82423

82425

82426

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การบริหารและการพัฒนาองค์การ

กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานส าหรับรัฐศาสตร์

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

   ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา ( 12 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา ( 54 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หน่วยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวิชา ( 120  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา

10131

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา

80101

80102

80202

80203

80204

80205

80206

80308

80410

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

82322

82323

82324

82325

82326

หมายเหตุ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   Bachelor of Political Science (International Relations)

 : ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

   B.Pol.Sc. (International Relations)

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   Bachelor of Political Science Program in International Relations

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

   บังคับ 5 ชุดวิชา

สังคมโลก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ *

* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชา

ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



80207

80309

81415

81416

81417

81427

81428

82321

82423

82425

82426

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การบริหารและการพัฒนาองค์การ

กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานส าหรับรัฐศาสตร์

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

   ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา ( 54 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หน่วยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

19 ชุดวิชา ( 114  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา
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80102

80202

80203

80204

80205

80206
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80410

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

82322

82323

82324

82325

82326

หมายเหตุ

รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   Bachelor of Political Science Program in International Relations

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

   Bachelor of Political Science (International Relations)

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

   B.Pol.Sc. (International Relations)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นๆ

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

ไทยศึกษา

ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

 : ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ *

   บังคับ 5 ชุดวิชา

สังคมโลก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

* ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชา

ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



80207

80309

81415

81416

81417

81427

81428

82321

82423

82425

82426

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

   ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การบริหารและการพัฒนาองค์การ

กฎหมายอาญาส าหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานส าหรับรัฐศาสตร์


